فدراسیون ها از قانون منع بکارگیری بازنشستگان مستثنی نیستند
یک مقام آگاه در سازمان اداری و استخدامی کشور اعالم کرد :استثنایی در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در فدراسیون های ورزشی وجود ندارد و آنها نیز موظف به اجرای قانون و ترک پست خود هستند .به گزارش ایرنا ،دوم مردادماه امسال
نمایندگان مجلس شورای اسالمی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصالح و محدودیتهای جدیدی را در این قانون اعمال کردند 27 .شهریورماه نیز رییس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،آن را
به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابالغ کرد و  31شهریور در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید .روز شنبه همزمان با  26آبان ماه آخرین مهلت برای خروج بازنشستههای فعال در سازمانها و دستگاههای مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستههاست.

ایران با «سوئیفت بسته» هم تجارت می کند

ارزی ندارد».
«با قطع ارایه خدمات سوئیفت به برخی بانکهای داخلی ،خللی
در انجام مبادالت ارزی و فرایند تجارت خارجی پیش بینی نمی شود
و فعاالن اقتصادی می توانند با اطمینان از خدمات تمام بانکهای
دارای مجوز ارزی برای امور بازرگانی خود استفاده کنند».
اکنون این سوال مطرح است که اگر قطع سوئیفت خللی در انجام
مبادالت ارزی بوجود نمی آورد ،چرا یکی از محورهای توافق برجام
اتصال مجدد بانک های ایرانی به سوئیفت بود؟
«احمد مجتهد» کارشناس ارشد پولی و بانکی در این رابطه به
خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد :سوئیفت یک وسیله ارتباط بین
بانکی است و با استفاده از آن می توان به همه بانک های جهان
دسترسی داشت؛ مهمترین ویژگی این وسیله ،اطمینان از صحت نقل
و انتقال های مالی و امنیت باالی آن است.
وی تاکید کرد :تا پیش از برقراری سوئیفت و فراگیر شدن آن،
بانک ها از روش های دیگری چون تلکس ( )TELEXبرای انجام
امور ارزی و مالی استفاده می کردند که هنوز منسوخ نشده است و
بانک هایی که دسترسی آنها از سوئیفت قطع شده می توانند از چنین
شیوه هایی برای انجام امور استفاده کنند.
این اقتصاددان توضیح داد :مزیت سوئیفت این است که با آن می
توان به بیش از  90درصد بانک های دنیا دسترسی داشت و در واقع
ارتباطات گسترده ای را پوشش می دهد در حالی که روش های
جایگزین بیشتر «دو به دو» است؛ یعنی اگر بانکی می خواهد از روش
تلکس استفاده کند ،باید بانک مقابل هم از آن استفاده کند.
به گفته مجتهد ،وقتی دسترسی یک بانک از سوئیفت قطع شد ،به
این معنی نیست که دیگر با هیچ بانکی نمی تواند ارتباط بگیرد بلکه
فقط این کانال به روی آن بسته شده است و باید به دنبال سیستم
جایگزینباشد.
وی یادآور شد :در دوره پیشین تحریم ها که برخی بانک های
ایرانی به سوئیفت دسترسی نداشتند ،ارتباطات بانکی از طریق روش
های دیگر چون تلکس برقرار بود.
امکان واردات اقالم دارویی و غذایی هرگز مشمول تحریم
نمی شود
ابهام دیگری که در خصوص قطع سوئیفت وجود دارد ،اینکه برخی
معتقدند این کار بر واردات کاالهای اولویت دار بویژه دارو اثر می

گذارد؛ با این حال مجتهد که رییس هیات مدیره بانک سامان است،
آن را رد کرده و به ایرنا توضیح می دهد :در این دوره  16بانک از
تحریم های اولیه معاف شده اند و به سوئیفت دسترسی دارند و
بنابراین مشکلی در تامین اقالم ضروری و دارویی پیش نمی آید.
وی تاکید کرد :در دوره پیشین تحریم ها نیز امکان مبادالت مالی
برای تامین اقالم دارویی و غذایی برای برخی بانک ها فراهم بود و
بدون مشکل انجام می شد.
این کارشناس ارشد بانکی گفت :البته در موضوع تحریم ها
مهمترین نکته ،همکاری طرف خارجی است؛ یعنی بانک های
خارجی تا چه اندازه بخواهند با ایران و بانک های ایرانی ارتباط برقرار
کنند.
مجتهد توضیح داد :ممکن است برخی بانک ها که مراوداتی با
آمریکا ندارند ،حاضر باشند حساب های ایران را نگهداری کنند ضمن
آنکه اقدام های بشردوستانه مشمول تحریم ها نیست.
وی تاکید کرد :برای بانک یا شرکت خارجی که ارتباط مالی با
آمریکا ندارد ،تحریم ها مشکلی ایجاد نمی کند و از ارتباط با ایران
زیان نمی بیند یا متحمل جریمه نمی شود.
مجتهد در ادامه به رای دیوان الهه درباره شکایت ایران از آمریکا
اشاره کرد که براساس آن ،دولت آمریکا ملزم شده است غذا ،دارو و
حتی قطعات هواپیما را مشمول تحریم ها نکند.
سوئیفت داخلی کاربرد داخلی دارد
در هیاهوی قطع دسترسی بانک های ایرانی از سوئیفت ،برخی از
ضرورت ایجاد پیام رسان مالی داخلی سخن به میان آوردند؛ حتی
«سیدکمال سیدعلی» مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران که
در گذشته معاون ارزی بانک مرکزی بود ،از راه اندازی یک پیام رسان
داخلی در آینده نزدیک خبر داد.
بانک مرکزی نیز در اطالعیه خود اعالم کرده است که سامانههای
جایگزین پیام رسانی از مدت ها پیش برای پوشش امکانات و خدمات
سوئیفت پیش بینی ،توسعه و عملیاتی شده اند.
رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در این باره می گوید:
سوئیفت یک سامانه بین المللی است اما در داخل برای مراودات بین
بانک های ایرانی به یک پیام رسان داخلی نیاز داریم که از گذشته
ایجاد آن در دستور کار بانک مرکزی بوده و اقدام هایی برای آن
انجام شده است.

وزیر اقتصاد:

باید فرصت های سرمایه گذاری خارجی را شکار کرد

مجتهد تاکید کرد :ایجاد یک پیام رسان داخلی نظیر سوئیفت به
این معنی نیست که در مراوده با دیگر کشورها می توان از آن استفاده
کرد بلکه مبادالت داخلی را مدیریت می کند.
البته راه اندازی کانال های داخلی مالی در دیگر کشورها نیز آزموده
شده است؛ برای نمونه خانم «الویرا نابولینا» رییس بانک مرکزی
روسیه چندی پیش با توجه به احتمال گسترش فشارهای تحریمی
آمریکا علیه کشورش گفت که همه شرایط برای ادامه فعالیت بانک
های روسی در صورت حذف روسیه از سامانه سوئیفت فراهم شده
است.
بنابراین روسیه در یکسال اخیر گام هایی را برای رهایی از دالر و
ایجاد سیستم مالی جداگانه با عنوان سوئیفت روسی پیموده است.
از کانال مالی اروپا چه خبر؟
پس از آغاز تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران از  14آبان ماه،
اتحادیه اروپا  16آبان در بیانیهای از تصمیم سوئیفت برای تعلیق
دسترسی برخی از بانکهای ایرانی اظهار تأسف کرد؛ اتحادیه
اروپا امیدوار است برای نشان دادن پایبندی خود بر توافق برجام،
مکانیسمی را بهمنظور تبادل کاال و خدمات با ایران تهیه و اجرا کند.
از ابتدای خروج آمریکا از برجام ،ایجاد ساز و کار مالی اروپا ()SPV
برای تداوم ارتباطات بانکی و پولی ایران با دنیا یکی از محورهای گفت
وگوهای ایران و اتحادیه اروپا بود که در نهایت دو طرف برای ایجاد
مکانیسمی که با دالر سروکار نداشته باشد و مشمول تحریم های
آمریکا نشود ،به توافق رسیدند.
البته به گفته عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران« ،به
دلیل سیطرهای که دالر و سیستم مالی آمریکا بر نهادهای اروپایی
دارد ،ایجاد مکانیسمی که با این سیطره دالر سروکار نداشته باشد و
آمریکاییها نتوانند آن را در چمبره تحریمهای خود قرار بدهند کار
آسانی نیست».
آنگونه که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی وعده داده
است« ،ایجاد کانال مالی اروپا برای رفع مشکالت مربوط به انجام
پرداختهای مالی ،در دستور کار طرفین قرار گرفته است تا امکان
دریافت ارز حاصل از صادرات را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی
فراهم کند».
در این رابطه مجتهد به ایرنا توضیح داد که شبکه بانکی ایران در
انتظار راه اندازی این کانال و اتاق تسویه ارزی با اروپاست.

بیش از  80درصد فرش دستباف ایران صادر می شود
رئیس هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید کشور گفت :ساالنه  400تن
فرش دستباف در ایران تولید و بیش از  80درصد آن به کشورهای مختلف
دنیا صادر می شود.
به گزارش ایرنا ،علی ربیعی روز سه شنبه در همایش صنعت فرش و کارگاه آموزشی
فرش دستباف که در چابهار برگزار شد اظهار داشت :فرش دستباف در ایران از جایگاه
خوبی برخوردار است و قشرهای مختلف از جمله زنان روستایی سرپرست خانوار،
مددجویان بهزیستی و کمیته امداد از بافندگان اصلی آن هستند.
وی افزود :چنانچه به صنعت فرش ایران توجه بیشتری شود می توان گفت در
فقرزدایی و توسعه مناطق مختلف از جمله روستاها گام های اساسی برداشته شده
است.
رئیس هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید کشور گفت :فرش می تواند فرهنگ
ایرانی را به دنیا معرفی کند.
وی هدف از برگزاری این همایش و کارگاه آموزشی فرش دستباف در چابهار را
آشنایی از این صنعت ،بازاریابی و فروش این محصول در مناطق مختلف عنوان کرد و
افزود :باید همه مسئوالن و افراد فعال و سرمایه داران بخش خصوصی در زمینه اجرای
طرح های اشتغالزا حرکت کنند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران نیز در این همایش اظهار داشت :منطقه آزاد چابهار
مکان مناسبی برای ورود مواد اولیه فرش است و می تواند در این زمینه فعال باشد.
فرشته دستپاک بر بیمه کردن فعاالن حوزه فرش تاکید کرد و افزود :معرفی این

صنعت و تجاری سازی بیشتر آن می تواند موجب ایجاد اشتغال در مناطق مختلف
بویژه روستاها شود.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور نیز اظهار داشت :از هرگونه طرح اشتغالزا
حمایت و تسهیالت الزم را در اختیار آنان خواهیم گذاشت.
اصغر نوراله زاده افزود :منطقه آزاد چابهار می تواند با ارائه تخفیفات و امتیازات الزم
برای سرمایه گذاران مختلف فرصت کسب و کار ایجاد کند و در این ارتباط ما هم می
توانیم به آنان کمک کنیم.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار نیز اظهار داشت :این منطقه
برای ایجاد اشتغال از هیچ تالشی فروگذار نیست.
غالمرضا پناه افزود :کارگاههای بزرگ و کوچک در سطح منطقه آزاد چابهار با
کمترین هزینه راه اندازی شده و توانسته ضمن ایجاد اشتغال به افزایش تولید ملی
کمک کند.
وی بیان کرد :برای نخستین بار پرورش شتر مرغ در سطح منطقه آزاد چابهار راه
اندازی شده و می تواند شمار زیادی از افراد بومی را مشغول به کار کند.
سرپرست فرمانداری شهرستان ویژه چابهار نیز اظهار داشت :واردات مواد اولیه از
طریق منطقه آزاد می تواند به رونق صنعت فرش و کاهش قیمت تولید آن کمک کند.
رحمدل بامری افزود :ارائه تسهیالت و حمایت از صنعگران فرش می تواند مشکالت
این حوزه را مرتفع و به تولید ملی کمک کند.
به گزارش ایرنا ،مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ،رئیس هیات مدیره صندوق

کارآفرینی امید ،رئیس مرکز فرش ملی ایران ،رئیس فراکسیون فرش و نماینده
مردم زنجان در مجلس شورای اسالمی و شماری از مدیران منطقه آزاد از طرح های
اشتغالزای پرورش شتر مرغ ،ساخت عروسک و اسباب بازی تیس ،مجتمع بومگردی
ُدربلوچ ،تولید آب رادیاتور وپالستیک منطقه آزاد چابهار دیدن کردند.
همایش  2روزه فرش دستباف ایران در منطقه آزاد چابهار در حال برگزاری است.

افزایش قیمت طال به دنبال عقبگرد دالر
قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار آسیا
که دالر آمریکا از باالترین رکورد  ۱۶ماهه خود
عقبنشینی کرد ،افزایش یافت.
به گزارش ایسنا ،هر اونس طال برای تحویل فوری در
معامالت روز جاری بازار سنگاپور  ۰.۲درصد رشد کرد
و به  ۱۲۰۳.۸۸دالر رسید .بهای معامالت این بازار روز
سهشنبه به  ۱۱۹۵.۹۰دالر عقبنشینی کرده بود.
در بازار آمریکا ،هر اونس طال برای تحویل در دسامبر با
 ۰.۲درصد افزایش ،به  ۱۲۰۳.۲دالر رسید.
به گفته جان شارما ،اقتصاددان بانک ملی استرالیا ،توقف
روند صعودی دالر به قیمت طال کمک کرده است افزایش
پیدا کند .ما شاهد افزایش خرید طال از سوی سفتهبازان
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گزارشی از عدم دسترسی برخی بانک های ایرانی به سوئیفت

دسترسی برخی بانک های ایرانی به سوئیفت در حالی بار
دیگر قطع شده است که در دوره پیشین تحریم ها نیز این
امکان برای بانک ها فراهم نبود اما مشکلی در تامین اقالم
مورد نیاز کشور پیش نیامد ،هرچند هزینه مبادالت مالی
را افزایش داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،سوئیفت یا همان «جامعه
جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» ( Society for Worldwide
 )Interbank Financial Telecommunicationیک نهاد
غیردولتی است که حدود  45سال پیش با همکاری  239بانک برخی
کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی راهاندازی شد تا جایگزینی برای
ارتباط های کاغذی و تلکس بانک ها در سطح بین الملل باشد.
مرکز اصلی شبکه سوئیفت در بلژیک مستقر است و کشورهای
آمریکا ،هلند ،انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا
فعالیت دارند .امروز بیش از  9هزار و  700بانک و موسسه مالی از
سراسر جهان عضو این شبکه مالی هستند.
در ایران نقطه دسترسی به سوئیفت در بانک مرکزی مستقر است؛
با اتصال بانک ها به سوئیفت ،آنها این امکان را می یابند که با هر
بانک و موسسه مالی عضو در هر کجای دنیا برای مراودات مالی در
تبادل باشند.
با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه مردم ایران که به طور
ویژه تحریم های بانکی و نفتی را در بر می گیرد ،وزارت خزانه داری
این کشور ،فهرستی به روز شده از اشخاص و شرکت های ایرانی
مشمول تحریم ها را منتشر کرد که در بین آنها اسامی حدود 30
بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران و نیز اسامی برخی بانک های
مشترک ایران با سایر کشورها و یا شعب خارجی بانک های ایرانی
دیده می شود.
به طور کلی در فهرست یاد شده ،افراد و شرکت ها در دو
گروه تحریمی جای گرفته اند؛ گروه نخست کسانی اند که افراد و
شرکت های آمریکایی حق هیچگونه معامله با آنها را ندارند؛ ضمن
آنکه مراودات مالی و تجاری آنها با دیگر کشورها و شرکت های
غیرآمریکایی به شرطی امکانپذیر است که طرف مقابل هیچ رابطه
مالی و تجاری با بانکها و شرکت های آمریکایی نداشته باشد.
گروه دوم تحریم ها مشمول کسانی است که آمریکا آنها را به
پولشویی و تامین مالی تروریسم متهم کرده و از این رو نه فقط دارایی
های آنها بلوکه می شود ،بلکه هر شرکت یا فردی  -غیرآمریکایی -
که با آنها مبادالت تجاری داشته باشد ،مشمول تحریم های اولیه
آمریکا می شود.
نکته قابل تامل اینکه برخی بانک های ایرانی ( 12بانک) در
فهرست به روز شده خزانه داری آمریکا در فهرست تحریم های اولیه
قرار دارند و برخی دیگر همچون بانک مرکزی نیز مشمول تحریم
های ثانویه هستند.
در فهرست بانک ها و موسسه های مالی مشمول تحریم های اولیه،
اغلب اسامی بانک های دولتی ،شبه دولتی و حتی شعب خارجی
آنها و بانک های وابسته به ارگان های نظامی و برخی بنیادها دیده
می شود.
با این اوصاف هرچند دسترسی برخی بانک های ایرانی به سوئیفت
قطع شده است اما امکان مبادالت مالی با غیرآمریکایی ها برای آنها
فراهم است.
آیا قطع سوئیفت بی اثر است؟
با وجود تحریم تعداد قابل توجهی از بانک های ایرانی ،هنوز 16
بانک از تحریم های ثانویه معافند که می توان به سامان ،کارآفرین،
اقتصاد نوین ،شهر و پاسارگاد اشاره کرد؛ البته خزانهداری آمریکا بانک
های خاورمیانه ،حکمت ایرانیان ،قرض الحسنه مهر ایران و موسسه
مالی توسعه را از فهرست تحریم ها کنار گذاشته است و این بانک ها
میتوانند به شبکه جهانی سوئیفت متصل شوند.
در همین پیوند بانک مرکزی ایران در اطالعیه ای اعالم کرده است
که «سوئیفت تنها یک سامانه پیام رسانی بین بانک ها و موسسات
در سطح بین المللی است و نقشی در نگهداری حساب ها و تسویه
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و سرمایهگذاران هستیم ،زیرا طال از پتانسیل صعود تا مرز
 ۱۲۳۰تا  ۱۲۴۰دالر برخوردار است.
ضعیفتر شدن دالر ،معامالت طال که به دالر
قیمتگذاری میشود را برای خریداران غیرآمریکایی
یکند.
ارزانتر م 
شاخص دالر در برابر سبدی از شش ارز بزرگ در
معامالت روز چهارشنبه حدود  ۰.۲درصد کاهش یافت .با
این حال ریزش ارزش دالر به دلیل بهبود ریسکپذیری
پیرامون توافق بریگزیت و عدم وخامت اوضاع اقتصادی
آمریکا بوده است.
بر اساس گزارش رویترز ،بازارهای سهام جهانی روز
چهارشنبه به دلیل نگرانیها نسبت به رشد اقتصاد جهانی

عقبنشینی کردند .شاخص  MSCIبازارهای سهام آسیا
– اقیانوسیه به جز ژاپن ۰.۴ ،درصد افت کرد.
به گفته وانگ تائو ،تحلیلگر فنی رویترز ،هر اونس طال
برای تحویل فوری ممکن است به سطح  ۱۲۱۱دالر
بهبود پیدا کند ،زیرا در مرز  ۱۱۹۵دالر حمایت گرفته
است.
در بازار سایر فلزات ارزشمند ،هر اونس نقره برای تحویل
فوری با  ۰.۱درصد افزایش ،به  ۱۳.۹۹دالر رسید .هر
اونس پاالدیوم برای تحویل فوری با  ۰.۱درصد افزایش،
 ۱۱۱۱.۱۰دالر معامله شد .هر اونس پالتین برای تحویل
فوری  ۰.۱درصد کاهش پیدا کرد و به  ۸۳۴.۲۴دالر
رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر «شکار عقاب گونه فرصت های جذب
سرمایه گذاری خارجی» تاکید کرد و گفت :باید با پرواز در باالترین ارتفاع،
مناسب ترین فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی و جذب کنیم.
به گزارش ایرنا از تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی« ،فرهاد دژپسند» امروز
(سه شنبه) در نشست هیات سرمایه گذاری خارجی که در سازمان سرمایه گذاری
و کمک های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد ،افزود :بکارگیری از ظرفیت های
قومی ،بومی ،دینی و مذهبی در سرمایه گذاری خارجی بسیار کمرنگ بوده و باید
با استفاده از این فرصت ها و ظرفیت ها ،سرمایه گذاری به سمت اقتصاد ایران
هدایت شود.
دژپسند در این نشست که معاونان وی ،مدیران کل امور اقتصادی و دارایی
استان ها ،نمایندگان بخش تعاون و برخی مدیران دستگاه های اجرایی کشور
حضور داشتند ،بر ضرورت کاهش فاصله جلب تا جذب سرمایه خارجی و بررسی
شکاف بین آنها تاکید کرد.
این مسوول اضافه کرد :ایجاب استفاده از سرمایه خارجی فقط به موضوع تامین
مالی محدود نیست؛ بلکه بر انتقال فناوری و محرک موتور اقتصاد کشور نیز تاکید
دارد.
وی ادامه داد :برای اینکه به حداقل سهم خود در اقتصاد بین الملل برسیم ،باید
از حداکثر توان بخش دولتی و خصوصی کشور استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از معیارهای انتخاب مدیران کل امور اقتصادی
و دارایی استان ها و شاخص ارزیابی مدیران را برنامه ها برای جلب و جذب سرمایه
گذاری خارجی و میزان تحقق آن دانست و اضافه کرد :به سبب خدمتی که
سرمایه گذاران به مردم برای تولید و اشتغال می کند باید آنان را محترم شمرد.
به گزارش ایرنا ،جذب سرمایه های خارجی از بندهای سیاست های اقتصاد
مقاومتی است که در سال  1392ابالغ شد.
پس از آن ،سال  1395از سوی رهبر معظم انقالب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و
عمل» نام گرفت .سال  1396نیز «اقتصاد مقاومتی؛ تولید -اشتغال» بود.

بانکها امسال چقدر وام دادند؟
بررسی آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است
که مبلغ کل تسهیالت اعطایی در شهریور امسال نسبت به اسفند پارسال
رشد  ۶.۸درصدی داشته است.
به گزارش ایسنا ،بررسی جدیدترین آمار بخش پولی و بانکی بانک مرکزی نشان
میدهد که تسهیالت اعطایی بانکها و موسسات اعتباری تا پایان شهریور امسال
 ۱۱۵۶هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با رشد  ۶.۸درصدی
همراه بوده است.
بر اساس این گزارش ،میزان تسهیالت اعطایی بانکها و موسسات مالی در اسفند
سال گذشته  ۱۰۸۲هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین این آمار بیانگر این است که تسهیالت قرضالحسنه  ۵.۹درصد از کل
تسهیالت اعطایی بانکها و موسسات اعتباری قرضالحسنه را تشکیل داده و حجم
عمده عملکرد تسهیالتی بانکها مربوط به مشارکت مدنی با  ۳۴.۸درصد و فروش
اقساطی با  ۲۷.۲درصد است.
به لحاظ عددی در پایان شهریورماه سال جاری  ۶۸هزار میلیارد تومان از کل
تسهیالت اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که این میزان
نسبت به اسفند پارسال که  ۵۹.۵هزار میلیارد تومان بوده ۱۴.۷ ،درصد رشد را
نشان میدهد.
با وجود اینکه از شهریورماه سال  ۱۳۹۴آمار تسهیالت اعطایی بانکها به تفکیک
عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیالت اعطایی به تفکیک عقود اسالمی اضافه
شده ،اما در شهریور  ۱۳۹۷سهم استصناع از تسهیالت پرداخت شده بانکها و
موسسات اعتباری صفر بوده ،ولی منابع مرابحه  ۸.۸درصد بوده است.
بانکهایتجاری
بر پایه این گزارش ،تسهیالت پرداخت شده در بانکهای تجاری کشور در پایان
شهریور ماه سال جاری متفاوت بوده ،به نحوی که  ۷.۹درصد از وامهای بانکهای
تجاری ،قرضالحسنه بوده که رقم آن  ۱۴.۷هزار میلیارد تومان بود.
میزان تسهیالت اعطایی قرضالحسنه بانکهای تجاری در اسفند سال قبل از آن
 ۱۲.۷هزار میلیارد تومان بوده است.
در بانکهای تجاری کشور ،سهم عمده تسهیالت پرداختی مانند بانکها و
موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان  ۳۶.۳درصد است که رقم
آن  ۶۸هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری بوده است که این میزان در
اسفند سال گذشته معادل  ۵۵هزار میلیارد تومان بود.
 ۱۸درصد تسهیالت بانکهای تجاری به رقم  ۳۳.۸هزار میلیارد تومان در پایان
شهریور ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال
قبل از آن  ۳۸هزار میلیارد تومان بوده است.
به صورت کلی ،سهم عمده تسهیالت پرداختی بانکهای تجاری در پایان شهریور
ماه سال جاری به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
پرداخت تسهیالت در بانکهای تخصصی
همچنین بررسی عملکرد بانکهای تخصصی در پرداخت تسهیالت به بخشهای
مختلف در پایان شهریور ماه  ۱۳۹۷نشان میدهد که  ۲.۷درصد تسهیالت اعطایی
به میزان  ۶.۹هزار میلیارد تومان در قالب قرضالحسنه پرداخت شده که این رقم در
پایان سال قبل از آن  ۵.۹هزار میلیارد تومان بود.
بزرگترین بخش تسهیالت پرداخت شده در بانکهای تخصصی کشور مربوط
به فروش اقساطی میشود به نحوی که در پایان شهریور ماه سال جاری ۵۴.۹
درصد کل تسهیالت اعطایی این بانکها به رقم  ۱۳۸هزار میلیارد تومان در بخش
فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال گذشته به میزان  ۱۳۶هزار میلیارد
تومان بود.
بانکهای تخصصی همچنین در بخش مشارکت مدنی تسهیالت قابل توجهی
پرداخت کردهاند؛ به نحوی که  ۱۶.۶درصد کل منابع تسهیالتی این بانکها در پایان
شهریور امسال به میزان  ۴۲هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.
بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری
در بخش بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری نیز  ۶.۵درصد تسهیالت
پرداخت شده در پایان شهریور سال جاری به میزان  ۴۶هزار میلیارد تومان به عنوان
قرضالحسنه و  ۴۵.۶درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت
مدنی به رقم  ۳۲۶هزار میلیارد تومان بوده است.

